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Η Α-νηναίχή Δημοκρατία του έξένοεύε τονς έλεν-λέεοντ' γ > > > > I 1 *_ Μ * 1
τοχιτιχενς νεσμονς χα: τονς τοχ:τες τον «αρχειν» 7.2. τον 
«άρχεσλα:», έ-νετμελέτησε τό 410 τ.Χ. τήν τνεχ/νεχτενία 
μέ τό άχόλεννο ψήφισμα τεν Αημοφάντη:

«'Αν χάτοιες χαταλνε: την Δημοκρατία στήν Άλήνχ ή 
χατέχε: μ:2 αρχή. άφεν χαταλνληχε τό ίημοχρατ:τό τελίτεν- 
μ2, νά είνα: έχλρές των Αθηναίων χαί νά -λανατώνεται 
χωρίς τιμωρία τεν φενέα. ή :έ εεερ:εντία τεν νά άνήχε: στό 
Δημόσιο, χαί τό ένα εέχατο στή νεχ Ά-5ην«· εκείνος :έ τον 
εσχότωσε εκείνον τεν ε’.έτραξε αότά καλώς χαί εκείνο; τον 
τόν σνμίοόλεψε, νά λεωρείτα: αναμάρτητες χαί άμόλνντος. 
Καί νά ορκιστούν ολο: ο: Αθηναίο’., λοσ: χί-εντε ς τέλεια σφά.- 
γ:« κατά φνλές χαί χχτά εήμονς, ατι λά σκοτώσουν ΤχείόΤλ 
ετού τά είχαμε. Καί ό όρκος τονς νά είνα: τούτος: θά σνν-„ 
τελέσω στην καταστροφή χαί μέ έργα χαί μέ λόγια χαί μέ 
την ψήφο μεν. άν τό μεσορώ. εκείνον εεον λά χαταλνσε: -ή Δη- 
μοχρατία στή Άλήνα. Καί άν χάεεο'.ος χαταλάεε: χάτε:ε 
αξίωμα ενώ έχε: χαταλνλεϊ ή Αημοχρατία χαί άν χάνεις έττ·.- 
χειρήσε: νά γίνε: τύραννο; ή όεηλήσει στην εγκατάσταση 
άνράννου λά το/ σνλτώσω, χαί άν χάτείο"ς άλλες τόν^σχότώ- 
σε-:, -5ά τόν λεωρήσω αναμάρτητε, ένώτειον των λεών χαί ί χ:- 
μενιε, ·· έσχότωσε έχλρό τών Άληναιων; χαί άφεν εσον- 
λήσω ο ·... η·ρο την —ερ:ον-ία τον σκοτωμένου. τή μ:τη λά 
την έωε-ίί _ε_ό φονιά χωρίς νά τόν ττερήτω άεεό τίτ.οτε. Καί 
>/ χάνεις : ιετώτε: χάεεο'.ον άτό αντοΰς ενώ έεειχειρεί νά τόν 
σκοτώσει σχετωλεί λ ά τού έχτηλώτω την ευγνωμοσύνη μεν 
χαί ττά εεα:::ά τον χαί νά τονς τιμώ όεεως τόν Άρμόειο χαί 
τό·/ ίΑριστογείτονχ χαί τους άεχτγόνονς τον. Καί τενς όρχενς 
αον έχονν οολεί ττήν : Λλήνχ χαί στό στρατεεεεεο ή όεεονόή- 
εεοτε άλλον έναντίεν τεν λαού τών Αληνών τενς καταργώ 
χαί ακυρώνω. «Καί γ:’ αυτά νά ίώσουν όλε: ο: Αληνχϊοι
τόν νενεμ'.σμένο όρκε. λνσιάζοντες τέλε:α σφάγια μτρεαττά 
στά Δ:ονντ:α χαί νά ενχοντα: άν μέν χαάένας τηρεί τόν όρχο 
τον νά.ίϊεϊ τολλά χαί χαλά, άν :έ τον ταραίαίνε:. ·νά χατα- 
ττρατε: αντός χαί ή οικογένεια τεν» (Μ'ήρετμα τον Αητ/.ο- 
ράντη, 410 τ.Χ.).

Τό ψηε'.τνα αντό εείχνε: ττήν Ε Ανανίωρητ:κη Βτο/.η
Έ/ά.τ νομε-3ετ:χε χρέος της γ:α την τρεττατ:α

τής Δημοκρατίας χαί γ:ά νά μή γνωρίτε: ό τότες μας άλλευς 
οτχτάκτερες τον τντεν τής 21 Άτρμλίεν 1907. Γ:ά τό λέγε 
τοντο τροτε:·/ενν.ε τό ά-χόλον-νε ψήο:τμα μέ την ενχή το r/ε-

. . . ...................................... ,ί /S.-I2
Τ:χο όητισμα της οεολης να ατετντω-νει τε τιντε/.:?·; ν α; - 
μαρο. χαί νά τοτεΔετη-άε: ττήν τλατεία Σνντάγματος χαί τέ 
μιά άτό τις χνρ’ώτερες.. τ'/.ατε:ες ττίς άλλες τελείς γ:ά να 
τό τληρερερείτα: τό ΙΤανίλλήν.ο.
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«Γ:ά την χα·ν>:έρωτη τής τνραννεχτενίας».

"Apvpcv 1.

Χρέος ντέρτατο τών τελ:τών είνα: ή τρεστατία τ:ν εη- 
μεχ.ρατ:χον τολ'.τενματες τής χώρας. Τ:' αντό χαί ή τν- 
ραννοχτενία είνα: -3εμ:τή χαί ό τνραννεχτένος έτ:όραίενετα:.

Άρ-3ρεν 2.

Ή το:νή τεν έτ:6άλλετα: ττό '.χτάτερα χαί τενς τννενό- 
χενς τον είνα: ή τν.νή τον ·5α/άτον.

------------------------------  —-Αρ*5?όν·-3Γ;----------------------------

Ταντόχρονα μέ την χατα::χαττ:χή άτόρατη. χωρεί χαί ή 
εήμεντη τής τερνεντίας τών ένοχων. Δημενοντα: ετίσης χαί 
εί τερ'.οντίας τών οικείων τενς χαί τών άν-3ρώτων τεν άμέ- 
σον τερΆάλλοντός τονς. καλώς καί εκείνων τον χ.ατελαόαν 
έτίχα:ρες λέτε:ς, ίνστερα άτό τήν χατάλντη τον ίημοχρ-ατ:- 
κον τελιτενματος τής χώρας. Τά τρόσωτα αυτά στερούνται 
ίτόόια χαί τών τολ:· :χών τονς έ:χα:ωμάτων.

Άρλρον 4.

Τό ταρόν ψήφισμα τερ:/,αμίάνε: χαί τονς τρωταιτίε»; χα: 
λεετονς έγχληματίες· τής όιχτατορίας τής 21 Άτριλίον 
1907, τνμφωνα ά/,λωστε. ώς τρός τό σημείο αντό, •.·,α: μέ 
τή Σνμίαση τής Ρώμης γ:ά τήν- τροστασία τών ϊ:κα:ωμά- 
των τον ά/λρώτον χαί τών -νεμελιωόών έλενλεριών. ' έϊαο.
2 τον άρλρ. 7).
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